Rozsviťme ČR aneb Pojďte s námi do pohádky
(Pořád jsem to já)
4. ročník výtvarné soutěže
Organizátor
Nadační fond IMPULS
Termíny
Vyhlášení soutěže: červen 2020, II. výzva k 1. 9. 2020
Zasílání soutěžních děl: do 30. září 2020
Internetové hlasování a hodnocení odborné poroty: 7. - 2. 11. 2020
Vyhlášení výsledků: listopad 2020
Určeno pro
jednotlivce a třídy ze školek, škol a zájmových útvarů i samostatné tvůrce
Kategorie
Předškoláci
První stupeň ZŠ
Druhý stupeň ZŠ
Zadání
Letošní téma je pohádkové. Ke Světovému dni roztroušené sklerózy jsme totiž vydali
dětskou knížku. Dobrodružná pouť víly Puntičky je o přátelství, pomoci i o nových výzvách.
A právě ty musí každý den překonávat i pacienti s nevyléčitelnou nemocí. Symbolem
naděje, světlem a malým, soukromým sluncem pro nemocné roztroušenou sklerózou jsou
slunečnice. Není náhodou, že právě tyto květiny má Puntička nejraději. Pojďte s námi do
pohádky a namalujte květiny, které vílu a její kamarády čekají na velký návrat z velkého
dobrodružství. Těšíme se ale i na vaši představu o víle Puntičce, mušce Zlatušce, pavoukovi
Přízovi, moudré sově Chytře, hravému hadu Hadačovi či pohostinné ježčí rodinky
Jehlových a dalších zvířátek z lesa. Vaší fantazii se meze nekladou. Do pohádky se s námi
mohou vydat nejen předškoláci a žáci prvního stupně základních škol, ale samozřejmě i
žáci druhého stupně. Pro ty, kterým by pohádkové téma už nestačilo, však máme i
alternativu v podobě podtitulu letošní literární části soutěže Rozsviťme ČR, které zní
„Pořád jsem to já“.

Materiál
Malba, kresba nebo koláž. Možno užít libovolné materiály. Formát A4 - A3
Porota
Tři vítězná díla z každé kategorie vzejdou z internetového hlasování, které bude na podzim
spuštěno na našich webových stránkách. Po jednom vítězi z každé kategorie vybere
odborná porota.
Další informace
Organizátor si vyhrazuje právo použít práce zaslané do soutěže k propagaci akcí NF
IMPULS. Po ukončení soutěže budou výtvarná díla předána lidem v domovech pro seniory.
Podmínky soutěže
Každá soutěžní práce musí být ZEZADU (pravý dolní roh) označena ideálně identifikačním
štítkem, viz níže. Plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho
školy, třídu a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Díla v internetovém hlasování
budou zveřejněna anonymně. Zpracování osobních údajů probíhá podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů. Díla zasílejte na adresu NF IMPULS, Zelený pruh
1294/52, 147 08 Praha 4.
Kontaktní osoba
Eva Vychodilová, telefon a e-mail: 777 892 463, eva.vychodilova@gmail.com
Marcela Nováková, telefon a e-mail: 777 742 583, novakova@nfimpuls.cz

Identifikační štítek
Rozsviťme ČR 2020
štítek možné vystřihnout a nalepit zezadu na obrázek – pravý dolní roh
Název školy nebo školského zařízení:
Jméno a příjmení tvůrce:
Kategorie:
Třída:
Věk:
Kontakt (e-mail, tel.):

